
 

Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.16.2018 
 
 
 

UCHWAŁA NR 16/2018 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 8 marca 2018 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację 
zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  

w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 
oraz stypendiów doktorskich 

 
 

§ 1 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1071 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza 
następujące zmiany w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, przyjętym uchwałą Rady 
NCN nr 90/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. z późn. zm. w odniesieniu do zmian 
wprowadzonych uchwałą Rady NCN nr 115/2017 z 14 grudnia 2017 r.:  

 w § 7 oraz § 23 pkt 1) zmienia numer uchwały Rady NCN określającej „Zespoły 
Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – zasady tworzenia i powoływania” z uchwały 
Rady NCN nr 48/2017 z dnia 10 maja 2017 r. na uchwałę Rady NCN nr 26/2018  
z dnia 8 marca 2018 r.”; 

 uzupełnia § 35 o sformułowanie: „Ograniczenie nie dotyczy kierowników projektów 
finansowanych w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN 
we współpracy dwustronnej lub wielostronnej.”; 

 wprowadza nową treść § 40 w brzmieniu: „W konkursach OPUS i PRELUDIUM 
można złożyć ten sam wniosek raz w ciągu 12 miesięcy. Ograniczenie nie dotyczy 
wniosków, które w poprzedniej edycji tych konkursów: 

a) zostały odrzucone podczas oceny formalnej; 
b) nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej jedynie z powodu 

niespełnienia warunków konkursu lub nieuzasadnionego kosztorysu lub 
skierowania wniosku do niewłaściwego panelu; 

c) zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej.”; 

 przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „Ocena wniosków o finansowanie 
projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora oraz wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich 
w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki”; 

 przyjmuje nową treść załącznika nr 4 o nazwie: „Koszty w projektach badawczych 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”. 



 

 
§ 2 

 

Treść Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich z uwzględnieniem zmian, o których mowa 
w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Janusz Janeczek 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


